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PRODUTOS FLORESTAIS
NÃO MADEIREIROS

Os recursos provenientes da floresta
têm oferecido ao longo do tempo
produtos de múltiplos usos
madeireiros e não madeireiros à
humanidade. Não obstante,
economicamente, a madeira e seus
derivados têm sido o principal
produto explorado e valorizado,
configurando cadeias estruturadas
com capacidade para explorar os
mercados interno e externo. Em
países localizados em regiões tropicais
como o Brasil, os demais usos e
produtos floresta, embora sejam
exuberantes e apresentem diferentes
possibilidades de movimentação
econômica, acabam assumindo um
caráter de segundo plano.

No Brasil, de acordo com classificação
do IBGE, os produtos florestais não
madeireiros estão agrupados nas
seguintes categorias: alimentícios;
aromáticos, medicinais e corantes;
borrachas; ceras; fibras; gomas não-
elásticas; oleaginosas; tanantes; e sub-
produtos da silvicultura (resinas,
folhas de eucalipto, casca de acácia
negra). Destas, destaca-se a categoria
alimentícia que em 2018 chegou a 700
mil toneladas de produção, gerando
um montante de R$ 1.278.038,00 de 

valor de produção (IBGE, 2019).

Nesta categoria, destacam-se em
produção o açaí e a erva-mate que em
2018 registraram, respectivamente,
221.646 e 392.962 toneladas de
produção. No que tange às exportações,
o destaque fica com a erva-mate que
atingiu em 2018 o montante U$ 84,5
milhões. Merece destaque ainda no
cenário das exportações a categorias
das ceras, que também em 2018
movimentou 92,5 milhões (SNIF, 2019).
Entretanto, a exuberante
biodiversidade brasileira tem
capacidade de ampliar o leque de
produtos florestais não madeireiros,
expandindo as demais categorias de
usos ainda pouco conhecidas e
comercializadas.  
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Os frutos além de se caracterizarem
um importante uso não madeireiro,
são sobretudo fundamentais para a
subsistência de muitos povos em todo
o mundo, especialmente para aquelas
que vivem no interior ou arredor de
florestas, mostrando-se uma
importante fonte de alimento e
renda. 

No Brasil, o açaí é um dos frutos que
mais destaca em termos de produção,
sendo a emulsão extraída a partir de
sua polpa, um dos principais produtos
comercializados. Seu fruto é muito
apreciado pelos habitantes da região
amazônica e vem conquistando
espaço em outras regiões do país,
principalmente em razão do seu valor
energético e nutritivo.

PRINCIPAIS PRODUTOS
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As restrições legais para exploração
madeireira apontam para a
necessidade urgente de se vislumbrar
as potencialidades não madeireiras
como geradoras de renda e,
concomitantemente, como estratégia
de conservação através do uso destes
recursos. Não obstante, a pesquisa
sobre técnicas de uso e manejo dos
recursos florestais não madeireiros
demanda por ampliação, para guiar
técnicas extrativistas sustentáveis.
Além disso, é necessário que a
sociedade consumidora tenha
conhecimento sobre os potenciais
usos e produtos que a floresta pode
oferecer.

No sentido de contribuir com a
valorização e conferir destaque aos
produtos florestais não-madeireiros, a
segunda edição do jornal PET NEWS
traz informações e curiosidades sobre
estes produtos.

O açaizeiro é uma espécie que
pertence à família das palmeiras. No
Brasil, há pelo menos dez espécies,
sendo duas delas mais comuns na
Amazônia: Euterpe oleracea (o açaí de
touceira) e Euterpe precatoria (o açaí
solteiro).

Já na Mata Atlântica a palmeira
encontrada é a Euterpe edulis 
 (juçara). Historicamente, o principal
produto extraído da juçara foi o
palmito. O extrativismo predatório do
palmito quase levou a espécie à
extinção e hoje a juçara é protegida
por leis ambientais. Assim, a coleta dos
frutos para produção e
comercialização da polpa vem se
tornando uma opção para uso
comercial da espécie sem eliminar os
exemplares existentes. A emulsão
obtida a partir da polpa da juçara é
semelhante ao açaí da Amazônia e
vem ganhando espaço nas casas
comerciais de açaí.

A polpa dos frutos do açaí é utilizada
principalmente para produção e
comercialização do “vinho de Açaí”,
sucos, sorvetes e cremes, bombons e
corantes. Além disso, há também o
uso popular da polpa para fins
medicinais contra diarreia,
melhorando o funcionamento do
intestino e auxiliando no processo de
desintoxicação do organismo.
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A erva-mate é uma espécie arbórea,
típica das regiões subtropicais e
temperadas da América do Sul, sendo
encontrada no Brasil, Paraguai e
Argentina, pertencente à família
Aquifoliaceae. A espécie possui grande
longevidade, podendo viver por até
cem anos. Sua altura varia entre
indivíduos, influenciada pelas
condições da região em que se
encontra, podendo atingir até 30m em
floresta nativa. No entanto, quando
podadas geralmente não ultrapassam
7m de altura. Seu tronco é cilíndrico,
reto ou levemente tortuoso,
geralmente entre 20 a 40 cm de
diâmetro, têm cor cinza-claro a
acastanhada e com textura áspera e
rugosa. Apresenta folhas simples,
alternas, normalmente estipuladas e
de textura subcoriáceas a coriáceas,
glabras. O limbo foliar tem de 5 a 10
cm de comprimento por 3 a 4 cm de
largura, sendo sua margem
irregularmente serrilhada.

Uma das condições diferenciadas da
cultura da erva mate é que ela pode
ser cultivada à pleno sol, em plantio
puro, assim como em áreas
sombreadas em consórcio com outras
espécies arbóreas. Esses plantios
integrados, podem ser uma ótima
fonte de renda extra para pequenas
propriedades, assim como uma
alternativa de enriquecimento de
áreas em condições degradadas. 
 Além disso, ervais sombreados estão
sendo melhores aceitos pelo mercado
consumidor, devido às características
encontradas em plantas com menor
incidência luminosa, como o sabor
“adocicado” em relação às plantas
cultivadas a pleno sol. 

A erva mate atualmente vem
ganhando cada vez mais ênfase
perante a sociedade, principalmente
devido a disseminação de novas
utilizações. Além de ser o principal
componente do chimarrão e do tererê,  

A Ilex paraguariensis A.St.-Hil.,
conhecida popularmente como erva
mate, é uma espécie florestal não
madeirável de grande importância
socioeconômica para os estados do
sul do Brasil, pois é matéria-prima na
produção do chimarrão, bebida típica
consumida principalmente no sul do
Brasil, e do tererê, bebida apreciada
em várias regiões do país. Devido a
formação histórica e cultural do sul
brasileiro, o chimarrão é consumido
principalmente nesta região, porém
também é possível identificar seu
consumo nas demais regiões do país.

FOLHAS
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Os cachos também possuem
potencial comercial para produção de
artesanatos, vassouras, repelente
contra insetos, adubo e
sombreamento para plantações.
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A raiz é a parte da planta responsável
pela sustentação e absorção de água e
nutrientes essenciais para a
sobrevivência do vegetal. As raízes
podem ser subdivididas em suporte,
pneumatóforo, grampiforme,
estranguladora, tuberosa, ramificada,
tabular, sugadora e aquáticas. Quando
se fala em produtos florestais não
madeireiros, as raízes tuberosas são as
mais utilizadas, principalmente para
fins alimentícios, como por exemplo, a
mandioca (Manihot esculenta),
cenoura (Daucus carota), beterraba
(Beta), inhame (Dioscorea spp).

Há também sua utilização medicinal,
que teve início há muitos séculos, 

RAÍZES
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é crescente a tendência em sua
utilização pela a área farmacológica.
Já na culinária, a erva-mate tem se
destacado como ingrediente para
deliciosas receitas, sorvetes, diversos
chás e bebidas como refrigerante e
cervejas.
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Como exemplo de raízes medicinais
temos a poaia (Psychotria
ipecacuanha) que é uma espécie
nativa portadora de propriedades
emética, amebicida e expectorante.
Devido ao seu caráter expectorante, a
poaia faz parte da composição de
xaropes fitoterápicos de ampla
utilização, embora, em geral, as
pessoas não saibam da sua presença
ao consumir o medicamento.

A espécie ocorre nas regiões sombrias
e úmidas das florestas tropicais da
América, no sul da Amazônia
brasileira, nos estados de Mato Grosso
e Rondônia. De acordo com um
estudo da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) em parceria
com a Universidade Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ), no Estado do Mato
Grosso a poaia cultivada apresenta
concentrações de sua substância
emética (emetina) oito vezes maior
que os teores apresentados pelos
indivíduos ocorrentes na vegetação
nativa.

quando os humanos primitivos
iniciaram suas observações nos
hábitos desenvolvidos pelos animais
frente a algum distúrbio em seu
organismo.
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Caracterizam-se por substâncias
voláteis retiradas de plantas
balsâmicas, podendo ser obtidas de
várias partes das árvores, sendo elas,
flores, folhas, cascas, rizomas e frutos,
que compõem os elementos de
grande estima para as indústrias de
cosméticos, alimentícias e
farmacêuticas. Essas substâncias são
na maioria das vezes puras e potentes,
tendo como principal artifício
bioquímico de ação terapêutica das
plantas medicinais e ornamentais. 
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Apesar de todo seu benefício, a
espécie nativa em questão é pouco
conhecida pelos brasileiros e vem
sendo ameaçada de extinção, pois os
avanços da agricultura têm afetado
suas regiões naturais.  Além disso, é
uma espécie ameaçada de erosão
genética por ter sofrido intenso
processo extrativo nos séculos XIX e
XX .
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ÓLEOS
ESSENCIAIS

Os óleos essenciais são artefatos
químicos que envolvem diferentes
atributos terapêuticos, donos de
propriedades capazes de equilibrar a
saúde física, espiritual e emocional das
pessoas. 

Exemplos de alguns óleos essenciais
de espécies nativas: óleo de
Jabuticaba, Pitanga, Aroeira-
pimenteira, Uvaia, Guabiroba e etc.
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RESINA
A resina nada mais é que, uma
substância líquida viscosa que se
forma em canais resiníferos de
espécies coníferas. No Brasil, a espécie
mais plantada para extração de resina
é o Pinus elliotti var. elliotti,
justamente o que mais produz.
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É interessante ressaltar que, quando
ocorre a destilação da goma resina,
obtém-se dois subprodutos, o breu e a
terebentina. Estes subprodutos vêm
sendo utilizados em indústrias
alimentícias, farmacêuticas, químicas,
entre outras unidades produtivas.
Particularmente falando, a aplicação
do breu é para colas, sendo utilizado na
fabricação de borrachas sintéticas,
tintas, vernizes, papel, adesivos,
cosméticos e etc. Já a terebentina, é
um líquido rico em compostos cíclicos
aromáticos, por isso, é uma matéria
prima utilizada na área de fragrâncias e
perfumarias, na fabricação de produtos
de limpeza, vitaminas, solventes de
tintas especiais, entre outros produtos.

A resina é algo que está muito
presente no dia-a-dia das pessoas,
justamente por ser matéria prima na
fabricação de inúmeros produtos, 

desde goma de mascar até produtos
mais nobres como vitaminas. Além
disso, a resinagem possui uma
contribuição com a geração de
empregos; é uma fonte de renda
interessante pois antecipa as receitas
dos plantios florestais, ou seja, em vez
de esperar um longo período de
tempo para obter receitas apenas
com a venda da madeira, com a
resinagem é possível obter receitas
em um menor intervalo de tempo.

O cipó-titica (Heteropsis flexuosa
(H.B.K.) G. S. Bunting) é uma
hemiepífita que se instala sobre as
árvores, dita hospedeiras, sem causar-
lhe nenhum prejuízo significativo ao
desenvolvimento da planta, suas
raízes são emitidas para ter conexão
com o solo. 

O cipó vem sendo alvo de uma
exploração intensiva em algumas
regiões da floresta amazônica devido
ao seu grande valor comercial. 

6

A extração da goma resina se dá
através de um processo chamado de
“resinagem”, o qual consiste em fazer
estrias (cortes) ao longo do tronco da
árvore com a intenção de que a resina
comece a secretar, podendo então ser
coletada, conforme a imagem abaixo.
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Extração da goma resina.

CIPÓ
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Os principais consumidores são locais
e regionais, mas muitos produtos são
comercializados para outras regiões
sob encomenda. 
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MÚLTIPLOS PRODUTOS
DA FLORESTA
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Seus produtos variam de objetos de
decoração, confecção de móveis,
artesanatos, armadilhas para caça,
vassouras, entre outros. As fibras do
cipó-titica são utilizadas como
substitutos de pregos nas construções
de casas rurais.

Fonte: Jardim Exótico, 2019.

Castanha do Brasil

Fonte: Aires Mariga, 2020.

Mel de Melato da Bracatinga

Fonte: EU ORGÂNICO, 2017.

Pinhão

Fonte: Portal do Amazonas, 2018.

Tucumã
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FLORESTA E SEUS CENÁRIOS

Fonte: LANDIM, 2019. Fonte: FERNANDES, 2019.

Fonte: CANAN, 2020. Fonte: ROCHA, 2019.

Fonte: FERREIRA, 2018. Fonte: PARLOTTI, 2019.
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FLORESTA E SEUS CENÁRIOS

Fonte: BRITO, 2019.

Fonte: MENDES, 2019.

Fonte: ROSA, 2019.

Fonte: VIANA, 2019.

Fonte: LOBO, 2020.
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